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Делегација Пошта Српске учествовала 
је на Економском форуму о регионалној 
сарадњи на Западном балкану који је 
одржан у јулу мјесецу у Скопљу.
Форум се одржаo под окриљем Европске 
предузетничке мреже, а један од 
коорганизатора била je Привредна комора 
Републике Српске.
Скопски економски форум о регионалној 
сарадњи организује се у оквиру 
Иницијативе за четири слободе 

(колоквијално познату као „Мали Шенген“), 
коју су лидери Албаније, Сјеверне 
Македоније и Србије покренули у октобру 
2019. године.
Примарни циљ иницијативе је учинити 
постојеће регионалне иницијативе 
ефикаснијим како би се постигли 
практични и видљиви резултати за грађане 
западног Балкана. Иницијатива доводи до 
успостављања заједничког регионалног 
тржишта, које би, као прелазни облик, 

требало приближити регију Европској 
унији и убрзати пут ка пуноправном 
чланству.
Форуму jе присуствоваo предсједник 
Републике Србије Александар Вучић, 
премијер Републике Албаније Еди Рама и 
премијер Републике Сјеверне Македоније 
Зоран Заев који су представили политичку 
и економску визију интегрисане регије.

Драги читаоци још једно издање 
Поштоноше је пред вама. Наш 
колектив је активан на многим 
подручјима. Вриједно радимо 
и одржавамо континуитет и 
квалитет наших услуга. Пратимо 
трендове и модернизујемо систем 
рада. Испратите информације 
које вам доносимо о дјелима 
која потврђују дубоко утемељен 
осјећај одговорности „Пошта 
Српске“ према корисницима 
наших услуга, нашим радницима и 
заједници. 

С поштовањем, 
Јадранка Берић. 

Ријеч 
уредника

Економски форум о регионалној 
сарадњи на Западном балкану 
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100 година 
Гимназије у 
Требињу

Свечано 

отварање 

реновиране 

поште 75420 

Братунац

У Требињу је промовисана пригодна 
поштанска марка „100 година Гимназије у 
Требињу“, поводом значајног јубилеја ове 
образовно-васпитне установе. У сарадњи 
Гимназије „Јован Дучић“ Требиње и Пошта 
Српске израђено је 10.000 примјерака ове 
маркe, номиналне вриједности 0,90 KM, 
која ће име и јубилеј требињске гимназије 
проносити широм свијета. Зоран Протић, 
извршни директор за информационо-
комуникационе технологије, развој, 
продају и маркетинг у Поштама 
Српске, истакао je да Поште Српске 
прате све значајне културне, спортске 
манифестације, знамените догађаје и људе 
и на тај начин остављају трајан подсјетник 
знаности РС и будућим генерацијама. 
„Срећни смо да и ми можемо учествовати 

у обиљежавању овог значајног јубилеја 
овакве образовне установе и у име Пошта 
Српске бих свим ученицима зажелио да 
буду добри људи, ученици, да успјешно 
заврше своје школовање и да се враћају 
свом Требињу и да у њему остварују 
своје будуће животе“, навео је Протић. 
Драгослав Бањак, предсједник Скупштине 
Града Требиња је рекао да је ово још 
једна у низу манифестација којима се 
обиљежава значајан јубилеј требињске 
гимназије. „Поштанском маркoм ћемо 
славу наше школе пронијети широм 
свијета. Kо год добије писмо с овом 
марком подсјетиће се да у једном малом 
граду, на југу Херцеговине, постоји школа 
која већ читав вијек припрема младе људе 
за универзитет“, истакао је Бањак. Мишо 
Пешић, директор Гимназије „Јован Дучић“ 
је рекао да ће до краја ове године бити 
одржане бројне манифестације посвећене 
стогодишњици рада гимназије у Требињу.
Поштанску марку „100 година Гимназије у 
Требињу“, дизајнирала je Тања Kурузовић, 
графички дизајнер Пошта Српске.
Промоцију ове поштанске маркe су, 
на Тргу у Требињу, уљепшали чланови 
оркестра Гимназије „Јован Дучић“.

Пресјецањем врпце, министар саобраћаја 
и веза у Влади Републике Српске Недељко 
Ћорић, начелник општине Братунац 
Срђан Ранкић и директор Пошта Српске 
Миладин Радовић, свечано су отворили 
реновирани објекат поште у Братунцу. 
“Осјећам лично и професионално 
задовољство што данас испред нашег 
колектива представљамо адаптиран 
објекат Пошта Српске, овдје у Братунцу. 
Након неколико деценија пословања, 
пошта, чија врата заједно са вама, 
данас отварамо гледајући је у новом 
руху, постала је љепше и комфорније 
мјесто, уређено по мјери новог доба и 
прилагођено потребама савремених 
корисника.
Посебно сам поносан на функционалне 

карактеристике адаптиране поште јер је 
она данас модеран поштански објекат, 
урађен и уређен по свим савременим 
стандардима. Наше Предузеће је 
одлучно у жељи и настојању да улаже 
у све поштанске јединице којима је 

потребна адаптација, како би у свим 
локалним заједницама пружила печат 
препознатљивости у савременом изгледу.” 
истакао је Миладин Радовић, директор 
Пошта Српске. 
Министар саобраћаја и веза Недељко 
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Плесни 
изазов 
Јерусалема

Поштански радници су одољели свим 
изазовима које је донио вирус корона. 
Уз максималан напор и уложен труд 
све вријеме трајања пандемије били 
су на услузи нашим корисницима. 

Ширећи позитивну енергију, ведар дух 
и оптимизам, радници Пошта Српске, 
одазвали су се свјетском плесном изазову 
и заплесали уз Јерусалему. На овај начин 
пружена је подршка у борби против 

вируса корона, свима онима који се на 
првим линијама боре протв пандемије 
која је условила и ограничила све 
сегменте друштвеног живота.

Ћорић је, у свом обраћању присутним 
званицама изразио задовољство што је 
управа Пошта Српске одлучила да обогати 
поштански сервис једним оваквим 
објектом чија је примарна функција 
да буде на услузи свим становницима 
Братунца те да се квалитет пружених 
услуга додатно унаприједи, наглашавајући 
подршку ресорног министарства у развоју 
нашег Предузећа. 
Начелник општине Срђан Ранкић, овом 
приликом се, у име локалне заједнице, 
захвалио Управи Пошта Српске што су 
препознали потребу и ставили у функцију 
објекат од великог значаја за становнике 
Братунца. 
Као вишедеценијска спона међу људима 
у свим локалним заједницама Поште 
Српске, у новом руху прилагођене 

свим токовима модерног пословања, 
настављају осигуравати најбоље услове 
својим корисницима.
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Изложба поштанских марака  

„Природно насљеђе на 
поштанским маркама”

Заједничка изложба поштанских марака 
Пошта Српске и Републичког завода 
за заштиту културно-историјског и 
природног насљеђа Републике Српске 
„Природно насљеђе на поштанским 
маркама” и промоција пригодне 
поштанске мараке „Европа – угрожени 
национални животињски свијет“ и “Фауна” 
одржана је у просторијама  Културног 
центра “Бански двор” Бања Лука. 
Поште Српске у сарадњи са Републичким 
заводом за заштиту културно-историјског 
и природног насљеђа Републике Српске 
већ дуги низ година промовишу заштиту 
флоре и фауне наших простора и то 
путем издавања поштанских марака. 

Посебна пажња се указује угроженим 
и заштићеним врстама биљног и 
животињског свијета.

„Деценију сарадње одлучили смо 
обиљежити пригодном изложбом свих 
поштанских марака посвећених наведеној 
тематици.  Поред изложбе, ове године  
смо издали још два издања у сарадњи 
са Републичким заводом за заштиту 
културно-историјског и природног 
насљеђа“, изјавио је  Извршни директор 
за Информационо - комуникационе 
технологије, развој, продају и маркетинг, 
Зоран Протић.
Пригодне поштанске марке које смо 
промовисали су: 
Европа-угрожени национални 
животињски свијет
Подаци о издању: Тираж – 20 000 серија, 
двије марке у серији, апоена 1,95 и 
2,70 КМ,  500 комада пригодне коверте, 
мотиви на маркама су корњача чанчара 
и патуљасти миш, аутор марке је Небојша 
Ђумић. Ова поштанска марка је и 
учесник такмичења најљепше марке свих 
поштанских оператера које организује 
Свјетски поштански савез.

Фауна 
Подаци о издању: Тираж 15 000 серија, 
4 марке у серији, апоени 2 x 0,90КМ и 
2 x 1,80 КМ,  2  x 300 комада пригодних 
коверата, мотиви на маркама су плави 
гуштер, кратконоги гуштер, медитерански 
кућни гекон и блавор, аутор марке је Тања 
Курузовић. 
„Задовољство је бити дио пројекта 
и сарадње који промовишу очување 
природног насљеђа Републике Српске. 
Вјерујем да ће се кроз овај вид промоције 
најљепше приказати природна богатства, 
историјска и културна насљеђа наше 
државе, а уједно допринијети очувању 
угрожених и ендемичних врста флоре 
и фауне. Поштанска марка је један од 
најљепших промотера државе, те ми 
је велика част бити један од дизајнера 
истих“, рекла је овом приликом  аутор 
изложбе и дизајнер Пошта Српске, Тања 
Курузовић
„Управо овом изложбом желимо 
представити дјелиће мозаика те богате 
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Дружење поштанских 
радника РЈ Зворник

Једно од дружења поштанских радника 
РЈ Зворник организовано је 12.09.2021. 
године на планини Тара. Синдикална 
организација РЈ Зворник окупила je 49 
радника, међу којима су били и наши 

драги пензионери који су ове године 
отишли у заслужену пензију. Дружење су 
употпунили  и нови млади радници, дјеца 
наших колега који су се пензионисали, као 
и приправници. Уживало се у љепотама 

Таре. Пензионерима су том приликом 
уручени пригодни поклони као знак  
пажње, бриге а прије свега захвалности за 
њихов рад. 

природе и природног насљеђа Српске. 
Представљање и промоција природног 
насљеђа се стога само по себи намеће 
као императив. Један од начина који 
омогућује приступ и у најудаљеније 
дијелове наше планете јесте путем 
поштанских марака. Промоција 
природног насљеђа има за циљ да укаже 
на његову вриједност и значај, али што је 
још важније, да подигне свијест о потреби 
заштите и очувања за будуће генерације“ 
изјавила  је  директорица Републичког 
завода за заштиту културно-историјског 
и природног насљеђа Републике Српске 
Јасна Милешевић
Ова изложба је круна досадашњег 
заједничког рада и сигуран знак наставка 
успјешне сарадње двије инститиције наше 
Републике.
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Колективни имунитет 
радника Пошта Српске

Поште Српске, као друштвено одговорно 
предузеће, у првом таласу процеса 
масовне имунизације, до сада су 
оствариле колективни имунитет радника 
у проценту од 35,26%. У Дирекцији 
Предузећа колективни имунитет достигао 
је проценат од 50,38 %.
Процес вакцинације радника Пошта 
Српске, вакцином Синофарм, у 
организацији Уније удружења 
послодаваца Републике Српске, провео 
је Завод за медицину рада и спорта 
Републике Српске, а према закључку 
Републичког штаба за ванредне ситуације 
задужен за организовање вакцинације 
радника у привредним субјектима.
Колективни имунититет је ефекат који 
се јавља уколико је већи дио једне 
популације имунизован против неке 

инфективне болести. То је индиректни 
облик заштите од заразних болести. 
Проценат популације који мора бити 
вакцинисан да би се постигао овај ефекат 
мора бити веома висок и да би дошло до 

ефекта колективног имунитета.
Циљ Пошта Српске је да у наредном 
периоду, кроз наставак процеса 
масовне имунизације, остваре још већи 
проценат колективног имунитета, чиме 
би се остварила потпуна заштите свих 
запослених, као и наших корисника.
Слиједите наш примјер, заштитите себе и 
друге.
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Промоција поштанскe маркe 

„50 година од Галерије до 
Музеја савремене умјетности“

У Музеју савремене умјетности 15. 
септембра је одржана промоција 
поштанскe маркe „50 година од Галерије до 
Музеја савремене умјетности“ као догађај 
који је уприличен поводом затварања 
изложбе „Од Галерије до Музеја“.
Поште Српске су издале филателистичко 
издање поштанске марке посвећене 
обиљежавању  130 година од подизања 
зграде Старе аусторугарске жељезничке 
станице у Бањалуци у којој се Музеј 
налази и  прослави 50 година од оснивања 
Институције. 
Миленко Вучета, извршни директор 
за поштанске и шалтерске послове 
Пошта Српске поводом догађаја изјавио 
је : „Поште Српске редовно прате и 
подржавају обиљежавање културних 
манифестација, важних историјских 
догађаја и јубилеја, спортских дешавања, 

љепота флоре и фауне, а кроз издавање 
пригодних и редовних поштанских 
марака теже да оставе трајни подсјетник 
на те догађаје. Поштанска марка је један 
од централних симбола саме поште 
и данас се подједнако користи као 
средство за плаћање поштанских услуга 
али и као најбољи вид промоције наше 
земље, јер путем поштанске марке људе 
широм свијета упознајемо са културним, 
спортским и историјским дешавањима код 
нас“
Директорица МСУРС  Сарита Вујковић 
овом приликом је изјавила: „Изузетно 
ми је задовољство што су Поште Српске 
одлучиле да поводом педесетогодишњег 
јубилеја МСУРС издају филателистичко 
издање поштанске марке које додатно 
наглашава ову посебну годину за нашу 
Институцију. На овај начин  наша сарадња 

са Поштама Српске се наставља, на 
обострано задовољство.“
Аутори поштанске марке Небојша Ђумић 
и Немања Мићевић  коментарисали су  
мотиве и пут настанка марке „50 година од 
Галерије до Музеја савремене умјетности“.
Изјава дизајнера МСУРС Немање 
Мићевића, једног од аутора поштанске 
марке, појаснила нам је мотиве на 
поштанској марки: „Израда поштанске 
марке представља специфичан 
дизајнерски задатак с обзиром на 
мали формат. Колеги Небојши Ђумићу 
сам понудио три елемента: зграду 
МСУРС, фотографију најзначајнијег 
рада у колекцији Музеја а у питању 
је луминокинетички објекат великог 
умјетника Ото Пинеа под називом „Балет 
свјетлости за Бањалуку“ и  визуал поводом 
педесетогодишњице које је колега Ђумић 
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уклопио на бриљантан начин у формат 
поштанске марке.“ 
Дизајнер Пошта Српске Небојша Ђумић 
осврнуо се на колекције Музеја као извор 
идеја: „У својој колекцији Музеј чува 
велики број дјела југословенске, европске 

и свјетске умјетности настале у периоду 
од 1945. године до данас и представља 
јединствену збирку на нашим просторима. 
Поред развоја локане умјетничке сцене 
Музеј активно ради на изградњи публике 
и настоји да остане релевантан фактор 

у развоју еманципованог друштва, што 
вјерујем да ће успјети квалитетом и 
оригиналношћу. „

Мобилна 
апликација 
PostCash 
Увођењем PostCash мобилне апликације 
знатно је олакшан међународни пренос 
новца за грађане цијеле БиХ. Примање 
новца од пријатеља или родбине из 
држава Европске уније, Уједињеног 
Краљевства, Норвешке, Лихтенштајна или 
Исланда никада није било једноставније. 

PostCash мобилна апликација омогућава 
пошиљаоцу новца да из удобности свога 
дома путем картице коју је издала банка 
из напријед наведених држава, пошаље 
новац, који прималац, у року од 30 
минута, може подићи у било којој пошти 
у Републици Српској, као и у читавој 
БиХ. Процедура за подизање новца 
подразумијева да се на шалтеру једне од 
227 пошта у Републици Српској, предочи 
идентификациони документ и контролни 
број упутнице који је прослијеђен од 
стране пошиљаоца те подигне новац. 
Овом мобилном апликацијом јавни 

поштански оператери у БиХ су омогућили 
највише стандарде заштите и сигурности 
трансфера новца. Накнаду за пренос 
новца плаћа искључиво пошиљалац. 
На страници https://postcash.eu/ могуће је 
преузети апликацију PostCash.


